
 

باید چه انتظاری داشته باشم؟ 
مراکز مراقبتی مسکونی )RHC( به مراکز مراقبت واسط تأییدشده گفته 

می شود که خدمات توان بخشی و سالمت فردی و جامعی را به افراد 

دچار ناتوانی های رشدی و ذهنی ارائه می دهند؛ هدف از ارائۀ این 

 خدمات، تقویت وضعیت عملکرد و استقالل این افراد است تا بتوانند 

به جامعه خود برگردند. پیش از پذیرش، در مورد اهداف ترخیص 

صحبت می شود که بر اساس نیازهای حامیتی شناسایی شدۀ 

 مراجعه کننده است که او را از زندگی در جامعه خود دور نگه 

داشته است. 

هنگام دریافت خدمات ICF/IID، یک تیم میان رشته ای )IDT( جهت 

ایجاد یک طرح مراقبت فردی )IHP( با مشرتی همکاری می کند؛ این 

طرح شامل توصیف مفصلی از نیازهای مشرتی، پشتیبانی ها و ترجیحات 

اوست تا در انتقال به محیطی با محدودیت کمرت به او کمک شود. 

مشرتیان و مناینده های قانونی آن ها بخش مهمی از IDT هستند.  

مدیر منابع پرونده DDA شام نیز عضو مهمی از تیم است. ایشان 

هامهنگی و پشتیبانی را قبل و در طول فرایند پذیرش به عمل می آورد 

و در طول انتقال شام مشارکت می کند تا در هامهنگی خدمات مبتنی 

بر جامعه، به عنوان بخشی از برنامه ریزی ترخیص شام، کمک کند.  
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خدمات مرکز مراقبت واسط برای افراد 
کم توان ذهنی )ICF/IID( چیست؟ 
اداره ناتوانی های رشد DDA( DSHS( دارای سه )RHC )3 تحت تأیید 

فدرال است تا پشتیبانی های بازتوانی و سالمت را به افراد دچار 

ناتوانی های ذهنی و رشدی ارائه کند. تأییدیه فدرال به این معناست که 

مراکز خدمات Medicare و Medicaid استانداردهای خاص، آیین نامه 

مقررات فدرال )C.F.R(، را وضع می کند و این RHCها باید از آن ها 

برخوردار باشند. 

 پذیرش موقتی است، زیرا هدف این است که مشرتی بتواند پس 

 از دستیابی به هدف)اهداف( بازتوانی خود، خدمات را در جامعه 

دریافت کند.  

 HRCهای تحت مدیریت ایالت، خدمات ICF/IID را در واشنگنت 

 Lakeland Village ،در شورالین Fircrest School :ارائه می کنند 

در اسپوکن و Rainier School در باکلی.  

چگونه به خدمات ICF/IID دسرتسی 
پیدا کنم؟  

جهت واجد رشایط بودن برای دریافت خدمات موقت ICF/IID، مشرتی 

باید از الزامات صالحیت ICF/IID و الزامات صالحیت RHC توصیف شده 

در بخش 17.02 سیاست DDA برخوردار باشد.  

 :ICF/IID الزامات دریافت خدمات

 WAC 388-823 بر اساس بخش DDA فرد واجد رشایط تأییدشده  •

باشد؛

فرد واجد رشایط تأییدشده Medicaid تحت عنوان WAC 182 باشد؛  •

فرد حداقل 21 سال داشته باشد، اگر 16 تا 20 ساله است، ممکن است   •

خدمات اجتامعی که به طور مناسب پاسخگوی نیازهای شامست، در 

دسرتس نباشد؛ و

دارای سطح مراقبت ICF/IID طبق ارزیابی DDA باشد.   •

 :RHC الزامات برخورداری از

فرد دارای نیاز سالمت و رفاه تعیین شده باشد که در حال حارض از   •

طریق خدمات مراقبت مسکونی منی توان به آن ها دست یافت؛

به درمان بسرتی تجویزشده توسط متخصص درمانی مشرتی نیاز نداشته   •

باشد؛

به دلیل ارتکاب جرم در زندان، تحت بازداشت نباشد و در رشایط تربئه   •

از رویه رسیدگی تعهد نباشد؛ و

ارزیابی اولیه توسط کارکنان RHC تعیین می کند که مشرتی دارای   •

الزامات درمان فعلی است

اگر سؤال دیگری دارید یا مایل به درخواست خدمات ICF/IID هستید، 

می توانید با مدیر پرونده موردی خدمات میدانی DDA خود متاس بگیرید.

درمان فعال چیست؟  
طبق توصیف )C.F.R. 483.440)a()1()2 42، درمان فعال به معنای 

برنامه ای مستمر است که شامل اجرای تهاجمی و مستمر برنامه آموزش، 

درمان و سالمت تخصصی و عمومی و خدمات مرتبط در راستای این 

اهداف است:   

دستیابی به رفتارهای رضوری جهت عملکرد مستقل و طبق میل خود   •

تا حد امکان؛ و

پیشگیری یا کند کردن پس رفت یا از دست دادن وضعیت عملکردی   •

بهینه.

درمان فعال شامل ارائه خدمات جهت حفظ مشرتیانی که به طور کلی 

مستقل هستند، مشرتیانی که قادر به انجام امور با اندکی نظارت یا در 

غیاب برنامه درمانی فعال مستمر هستند، منی شود. 

پیش از پذیرش، بخشی از ارزیابی اولیه RHC جهت تعیین این موضوع 

است که آیا مشرتی با مشارکت موافقت می کند، به برنامه درمانی فعال 

مستمر نیاز دارد و احتامل دارد از این برنامه منتفع شود. 

پذیرش موقت به چه معناست؟  
خدمات ICF/IID موقت است. مشرتی واجد رشایط می تواند خدمات 

ICF/IID را در این موارد دریافت کند: تا زمانی که از معیار ترخیص 

برخوردار شود یا درمان فعال دیگر برای او مفید نباشد یا مایل به رشکت 

در آن نباشد. پذیرش های دامئی یا بلندمدت در ICF/IID ارائه منی شود.      

مقررات فدرال افراد را ملزم می کند در این رشایط از ICF ترخیص شوند: 

1. مرکز نتواند نیازهای مشرتی را برآورده سازد؛

2. مشرتی دیگر به درمان در ICF نیاز نداشته باشد؛

3. مشرتی تصمیم به سکونت در جای دیگری بگیرد؛ یا

4. تعیین شود سطح خدمات یا رشایط زندگی دیگری برای مشرتی 

مفیدتر است.


